
 

 
 
 

RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY OBVAZOVÉHO MATERIÁLU PRO ČÁST 

VZ: 1, 2, 4,6, 7I 12, 20, 22, 23, 24, 27 , 29, 30 

 

v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění 

 
níže uvedeného dne , měsíce a roku, níže uvedené smluvní strany : 

 
 
 

Obchodní firma: 

Sídlo: 

Zastoupený: 

IČO: 

DIČ: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Zápis vOR: 

BATIST Medical a.s. 

Nerudova 309, 549 41 Červený Kostelec 

Ing. Tomáš Mertlík, MBA, člen představenstva 

28813936 

CZ28813936 

XXX 

XXX 

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2978 

 
(dále také jako ,,Prodávající nebo "strana prodávající") 

 

 
 

a 
 
 
 

Obchodní firma: 

Sídlo: 

Doručovací adresa: 

Zastoupená: 
 

 
IČO: 

DIČ: 

Bankovní spojení : 

Číslo účtu: 

Zápis vOR: 

Centrální zdravotnická zadavatelskás.r.o. 

Hradec Králové, Pospíšilova 365, PSČ: 500 03 

Jana Maláta 491, Nový Bydžov, PSČ: 504 01 

Janou Holanovou a Milanem Zápotockým, ZH 

Královéhradeckého kraje a.s., jednateli 

28181662 

CZ28181662 

XXX 

XXX 

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 28241 
 

(dále jen společně jako "Kupující", "strana kupující" nebo "zadavatel") 
 
 

 
po vzájemné dohodě uzavírají tuto 

 
 

RÁMCOVOU DOHODU NA DODÁVKY OBVAZOVÉHO 

MATERIÁLU PRO ČÁST VZ: 1I 2, 4, 6,7,12, 20, 22, 23, 24, 27I 29, 30 



 
 
 
 

Preambule 
 

 
Smluvní strany úvodem konstatují, že tato rámcová dohoda je uzavírána v návaznosti 

na realizované zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem "Dodávky obvazového 

materiálu", která byla poptána skrze centrálního zadavatele Centrální zdravotnická 

zadavatelská s.r.o., IČO: 281 816 62, se sídlem Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec 

Králové, v nadlimitním otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ"), evidenční číslo 

Z2018-007653, za účelem následného prodeje pověřujícím zadavatelům - 

zdravotnickým zařízením v Královéhradeckém kraji, tj. Oblastní nemocnice Trutnov 

a.s., IČO: 260 00 237, M. Gorkého 77, Kryblice, Trutnov, PSČ: 541 01; Oblastní 

nemocnice Náchod a.s., IČO: 260 00 202, Purkyňova 446, Náchod, PSČ: 547 01; 

Oblastní nemocnice Jičín a.s., IČO: 260 01 551, Bolzanova 512, Jičín, PSČ: 506 01; 

Městská nemocnice, a.s., IČO: 252 62 238, se sídlem Vrchlického 1504, Dvůr Králové 

nad Labem, okres Trutnov, PSČ: 544 01; Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec 

Králové, IČO: 001 80 092, se sídlem Pospíšilova tř. 351/4, Hradec Králové, PSČ: 

500 03; Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno, IČO: 001 91 744, se sídlem 

Nádražní 521, Opočno, PSČ: 517 73; Sdružení ozdravoven a léčeben okresu 

Trutnov, IČO: 001 95 201, se sídlem Procházkova 818, Trutnov, PSČ: 541 01; 

Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, IČO: 481 45 122, se 

sídlem Hradecká 1690, Hradec Králové, PSČ: 500 12. 

 
Tato veřejná zakázky byla zadavatelem rozdělena do 33 částí. Výsledkem zadávacího 

řízení je uzavření této rámcové dohody s Prodávajícím jako vybraným dodavatelem pro 

části 1, 2, 4, 6, 7, 12, 20, 22, 23, 24, 27, 29, 30 v souladu s ustanovením § 131 a násl. 

ZZVZ na dobu 4 let. Na základě této rámcové dohody budou zadávány veřejné zakázky 

na dodávky obvazového materiálu pro Kupujícího bez obnovení soutěže dle ust. § 134 

ZZVZ a uzavírány dílčí smlouvy (dále jen "Dílčí veřejná zakázka"). 

 
Smluvní strany si sjednávají, že se při výkladu této dohody jako právního jednání bude 

přihlížet rovněž k obsahu podané nabídky a průběhu zadávacího řízení. 

 
1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1. Účelem této dohody je úprava vzájemných práv a povinností při dodávkách obvazového 

materiálu, jak jsou tyto specifikovány v cenové tabulce Prodávajícího v příloze č. 1 této 

dohody (dále jen "Zboží"), jakož i úprava podmínek týkajících se zadávání Dílčích 

veřejných zakázek na základě této rámcové dohody, tj. uzavírání jednotlivých smluv o 

dodávkách uzavřených na základě této dohody mezi Kupujícím a Prodávajícím (dále jen 

“Dílčí 
smlouva"). 

1.2. Tato smlouva je uzavírána jako rámcová dohoda dle ust. § 131 a násl. ZZVZ. Samotné 

uzavření  této  dohody  nezakládá  ani  jedné  ze  stran  práva  a  povinnosti  ve  vztahu 

k zajištění konkrétních dodávek Zboží. Dodávky Zboží budou poskytovány na 

jednotlivých Dílčích smluv uzavřených postupem dle této rámcové dohody. Toto ujednání 

se nedotýká ostatních práv a povinností stanovených stranám touto rámcovou dohodou. 

1.3. Předmětem Dílčích smluv je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu Zboží, jehož 

seznam včetně závazných jednotkových cen tvoří přílohu č. 1 této dohody (Cenová 
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tabulka) a je její nedílnou  součástí, postupem a za podmínek stanovených touto 

dohodou a v souladu s Dílčí smlouvou. Prodávající se zavazuje dodávat Zboží v 

jakosti odpovídající účelu, pro který budou Zboží zdravotnická zařízení v 

Královéhradeckém kraji používat, tj. v jakosti vyšší než obvyklé. 

1.4. Předmětem Dílčí smlouvy je závazek strany prodávající dodat a převést straně kupující 

vlastnické právo ke Zboží v množství a charakteru dle Dílčí smlouvy a závazek strany 

kupující zaplatit za dodané Zboží Prodávajícímu kupní cenu dle Dílčí smlouvy. 

1.5. Dodávky Zboží budou prováděny s využitím centrálního logistického systému, jehož 

prostřednictvím Kupující zajišťuje zásobování zdravotnických zařízení spotřebním 

materiálem. Smluvní strany si sjednávají, že jednotlivá právní jednání při plnění Dílčích 

smluv a této rámcové dohody může za Kupujícího provádět poskytovatel logistických 

služeb jako jeho zmocněnec. 

 
2 KONSIGNACE, MÍSTO, DOBA A ZPŮSOB DODÁNÍ ZBOŽÍ 

2.1 Dodávky Zboží budou probíhat v režimu konsignace. Pro realizaci dodávek zajišťuje 

Kupující konsignační sklad, který se ke dni uzavření této rámcové dohody nachází na 

adrese Areál logistického centra, XXX. Vedení konsignačního skladu a veškeré další 

Logistické služby popsané níže v této dohodě zajišťuje pro Kupujícího společnost 

NemLog a.s., IČO: 276 42 241 (dále jen "Logista"). 

2.2 K zajištění plynulosti dodávek je Prodávající povinen udržovat v konsignačním skladu 

dle předchozího odstavce Konsignační zásobu. Konsignační zásoba je zásoba všech 

položek Zboží, která je udržována ve stanoveném minimálním rozsahu, jenž umožňuje 

plynulé zásobování zdravotnických zařízení pověřujících zadavatelů Zbožím. 

2.3 Konsignační zásoba je tvořena všemi položkami Zboží, tj. všemi jeho druhy a všemi 

jejich rozměry uvedenými v příloze č. 1 této dohody. Výše Konsignační zásoby činí 

nejméně 1/10 předpokládaného ročního objemu dané položky Zboží, nejvýše 2/10 

tohoto objemu (dále jen "Konsignační zásoba"). V rámci zefektivňování logistiky 

zásobování zdravotnických zařízení pověřujících zadavatelů spotřebním materiálem 

bude v průběhu trvání této rámcové dohody výše Konsignační zásoby optimalizována 

na základě poznatků získaných z jejího plnění. Tato optimalizovaná výše nepřesáhne 

výši původní. 

2.4 Konsignační zásoba je umístěna v konsignačním skladu. Zboží tvořící Konsignační 

zásobu zůstává ve vlastnictví Prodávajícího. Péči o Zboží tvořící Konsignační zásobu 

provádí Logista, který je zavázán nakládat s tímto Zbožím s odbornou péčí a v souladu 

s požadavky správné distribuční praxe. Logista rovněž zajišťuje pojištění Zboží tvořícího 

Konsignační zásobu, a to alespoň proti škodě způsobené ohněm, vodou, 

nepředvídatelnými nehodami a vandalismem. 

2.5 Logista rovněž zajišťuje sledování exspiračních lhůt u Zboží v Konsignační zásobě, 

zajišťuje expedici Zboží z Konsignační zásoby tak, aby předešel jeho exspiraci, 

informuje Prodávajícího o blížící se exspiraci Zboží v Konsignační zásobě a navrhuje 

opatření k odvrácení exspirace Zboží. 

2.6 Svou  povinnost   odevzdat   Zboží   Kupujícímu  splní   Prodávající  dodáním  Zboží  do 

konsignačního skladu a jeho předáním do dispozice Logisty a dále pak udržováním 

stanovené výše Konsignační zásoby. Doplňování Konsignační zásoby bude Prodávající 

provádět na pokyn Logisty, a to v místě konsignačního skladu v pracovní dny od 8:00 do 

15:00 hodin. 
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2.7 Logista provede při přejímce Zboží do konsignačního skladu jeho prohlídku. Obsahem 

prohlídky je kontrola transportního balení Zboží a uvedené exspirace materiálu. Kontrolu 

provede Logista podle dodacích dokladů. Zboží s nedostatečnou exspirační lhůtou, 

materiál s poškozeným obalem či materiál, který neodpovídá dokladům, nesmí Logista 

do skladu přijmout. Odmítnutí převzetí Zboží včetně důvodů vyznačí Logista na dodacích 

dokladech a bezodkladně o něm vyrozumí Kupujícího. 

2.8 Vlastní dodávky Zboží a převod vlastnického práva k těmto dodávkám na 

Kupujícího budou prováděny prostřednictvím Logisty ze Zboží tvořícího Konsignační 

zásobu, a to na základě Dílčích smluv uzavíraných způsobem dle následujícího článku. 
 

 
3  UZAVŘENÍ DÍLČÍCH SMLUV3.1. Dílčí smlouvy budou po dobu trvání této dohody 

uzavírány na základě písemných výzev, kterými Kupující vyzve prodávajícího k dodávce 

konkrétně určeného množství Zboží dle svých aktuálních potřeb (dále jen"Písemná 

výzva"). 

3.1 Písemnou výzvu Kupující doručí Prodávajícímu elektronicky. Doručení Písemné výzvy 

Prodávající Kupujícímu potvrdí e-mailem, na kontakty uvedené v čl. 9.1. této dohody. 

3.2 Lhůta pro předání dodávky počíná běžet okamžikem, kdy je Písemná výzva doručena 

Prodávajícímu. 

3.3 Právním titulem pro dodávku a převod vlastnického práva ke Zboží je tato Dílčí smlouva. 

3.4 Tato rámcová dohoda obsahuje ujednání stran o obecných náležitostech platných pro  

každou dodávku. Ujednání rámcové dohody, která mají tento obsah, jsou proto součástí 

každé Dílčí smlouvy.  Písemná výzva  Kupujícího  doplňuje ty náležitosti  Dílčí smlouvy, 

které nejsou upraveny v této rámcové dohodě, a to:  
a) položky, které mají být předmětem dodávky dle Dílčí smlouvy, 

b) množství každé z jednotlivých položek zařazených do dodávky, 

c) cenu dodávky určenou dle jednotkových  cen v příloze č. 1 této dohody, 

d) datum dodávky, 

e) dodací místo ve zdravotnickém zařízení některého z pověřujících dodavatelů. 

3.5 Dílčí smlouva je uzavřena potvrzením Písemné výzvy ze strany Prodávajícího nebo 

uplynutím lhůty pro potvrzení Písemné výzvy bez vyjádření Prodávajícího. Dílčí smlouva 

je rovněž uzavřena neoprávněným odmítnutím Písemné výzvy Prodávajícím. 

3.6 Prodávající je oprávněn Písemnou výzvu a uzavření Dílčí smlouvy v ní navrhované 

odmítnout pouze v případech, kdy její obsah odporuje této rámcové dohodě nebo 

právním předpisům. 

3.7 Pokud Prodávající nepotvrdí přijetí Písemné výzvy , považuje se Písemná výzva rovněž 

za doručenou a Dílčí smlouva je ve smyslu čl. 3.6 této rámcové dohody uzavřena: 

a) uplynutím lhůty XXX pracovních dnů od okamžiku doručení Písemné výzvy 

Prodávajícímu, aniž  je v této lhůtě Kupujícímu doručen protinávrh nebo 

odmítnutí Písemné výzvy, 

b) zahájením plnění ze strany Prodávajícího, 

resp. prvním ze shora uvedených okamžiků. 

3.8 Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží dodávanému na základě Dílčí smlouvy 

okamžikem jeho  dodání z konsignačního skladu do zdravotnického  zařízení některého 

z pověřujících zadavatelů. Současně s okamžikem přechodu vlastnického práva 

přechází také nebezpečí škody na Zboží. 
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3.9 Kontrolu řádnosti dodávky Zboží, zejména jejich věcnou shodu s Dílčí smlouvou, a 

prohlídku dodaného Zboží (dále jen "detailní prohlídka") provede Kupující do 7 dnů 

od převzetí Zboží v místě dodání Zboží (tj. po dodání do zdravotnického zařízení na 

základě Dílčí smlouvy), a v této lhůtě také případně uplatní práva z vadného plnění 

vztahující se k převzatému Zboží ohledně zjevných vad. 

3.10  Smluvní  strany  si sjednávají,  že  roční množství jednotlivých  druhů Zboží  uvedených 

v příloze č. 1 této rámcové dohody (Cenová tabulka) představují odhad Kupujícího 

stanovený  pro potřeby zadávacího  řízení na veřejnou zakázku a jsou pouze orientační 

a nezávazná. 

 
4 LOGISTICKÉ SLUŽBY 

4.1 Kupující se zavazuje poskytovat Prodávajícímu v souvislosti s touto rámcovou dohodou 

logistické služby v níže uvedeném rozsahu: 

a) komplexní služby související se skladováním Zboží v konsignačním skladu dle 

čl. 2 této dohody, vč. udržování skladových limitů Konsignační zásoby, 

b) příprava dodávek Zboží dle Dílčích smluv k dodávce do  jednotlivých 

zdravotnických  zařízení, 

c) vyskladnění a doprava Zboží do místa dodání dle  Dílčích smluv, 

d) správa objednávkového systému a databáze pro objednávání a skladování Zboží 

(dále jen "Logistické služby"). 

4.2 Logistické služby zajišťuje Kupující prostřednictvím Logisty. 

4.3 Smyslem existence konsignačního skladu je mj. zrychlení dodávek do zdravotnických 

zařízení, snížení nákladů s převzetím Zboží na straně Kupujícího a dále snížení nákladů 

Prodávajícího, který dodává Zboží pouze do konsignačního skladu, nikoli do jednotlivých 

zdravotnických zařízení. Účelem zavedení skladových limitů je snížení nákladů 

Prodávajícího souvisejících se snížením počtu cest/dodávek do konsignačního skladu. 

4.4 Bezodkladně po uzavření této rámcové dohody vyzve Logista Prodávajícího k dodávce 

Zboží do konsignačního skladu k vytvoření Konsignační zásoby. 

4.5 Logista vede evidenci Konsignační zásoby a vyzývá Prodávajícího k jejímu doplnění tak, 

aby u některé z položek nedošlo k poklesu Konsignační zásoby pod stanovený 

minimální limit. Výzva bude obsahovat přesné vymezení množství a druhu 

požadovaného Zboží. Povinnosti dle tohoto článku se Prodávající zavazuje splnit 

nejpozději do XXX pracovních dnů ode dne doručení výzvy Logisty kontaktní osobě 

Prodávajícího. 

4.6 Požadavky na dodávky zasílají jednotlivá oddělení pověřujících zadavatelů Kupujícímu 

centrálnímu zadavateli (dále jen "Pokyny k dodávkám"), který všechny 

objednávky kompletuje. V rámci poskytování Logistických služeb pak Kupující zajišťuje 

kompletaci, konsolidaci a dodání Zboží z konsignačního skladu na jednotlivá oddělení 

pověřujících zadavatelů v souladu s Dílčími smlouvami a Pokyny k dodávkám. 

4.7 Kupující se zavazuje informovat Prodávajícího bezodkladně po skončení kalendářního 

měsíce o objemu dodávek Zboží, které bylo dodáno z konsignačního skladu na místo 

dodání (na oddělení pověřujících zadavatelů) s přesným uvedením množství, druhu a 

data dodání Zboží. Na žádost Prodávajícího je Kupující povinen předané informace 

osvědčit, zejména dodacími listy a Pokyny k dodávkám. 

4.8 Za Logistické služby se Prodávající zavazuje uhradit Kupujícímu odměnu ve výši  

XXX% z ceny Zboží (bez DPH) skutečně dodaného z konsignačního  skladu na 

jednotlivá 
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oddělení pověřujících zadavatelů v souladu s Dílčími smlouvami. Odměna bude 

fakturována měsíčně a bude k ní přičteno DPH dle platných a účinných právních 

předpisů. 

4.9 Kupující  vystaví  fakturu  -  daňový  doklad  souhrnně  za  Logistické  služby  poskytnuté 

v daném měsíci vždy k poslednímu dni téhož měsíce a nejpozději do XXX dnů od 

vystavení doručí fakturu Prodávajícímu. Splatnost uvedená na faktuře bude činit XXX 

dní od data doručení faktury Prodávajícímu. 

4.10  Kupující se zavazuje  zajistit  skladování  Zboží  Prodávajícího  odděleně  od ostatního 

Zboží v konsignačním skladu. 

4.11 Kupující se zavazuje poskytovat Logistické služby s odbornou péčí v souladu s obecně 

závaznými předpisy. 

4.12 Kupující  odpovídá  za  škodu  způsobenou  na  skladovaném  Zboží  od  okamžiku 

uskladnění Zboží v konsignačním skladu do okamžiku dodání Zboží jednotlivým 

zadavatelům jako skladovatel dle ust. § 2426 občanského zákoníku. 
 

 
5 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1 Prodávající prodává Kupujícímu Zboží za ceny stanovené v Dílčí smlouvě, které jsou 

převzaty z cen uvedených v příloze č. 1 této rámcové dohody. 

5.2 Cena Zboží zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s realizací dodávky Zboží. 

5.3 Smluvní ceny za Zboží jsou stanoveny bez daně z přidané hodnoty. Ke smluvní ceně 

bude přičtena daň z přidané hodnoty ve výši dle platného a účinného znění zákona o 

dani z přidané hodnoty. Fakturu- souhrnný daňový doklad (dle ust. § 31b zákona o dani 

z přidané hodnoty) vystaví Prodávající souhrnně za objem Zboží dodaný v daném 

měsíci vždy k poslednímu dni téhož měsíce a nejpozději do XXX dnů od vystavení 

fakturu doručí Kupujícímu. Splatnost uvedená na faktuře bude stanovena v souladu s 

čl. 5.4. této dohody. 

5.4 Úhrada kupní ceny bude rozložena na XXX splátky. Splatnost první splátky ve výši XXX % 

z ceny Zboží bude XXX dnů od data doručení faktury Kupujícímu, splatnost další 

splátky ve výši XXX% bude XXX dnů od data doručení faktury Kupujícímu. 

5.5 V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný, nebo 

bude obsahovat chybné cenové údaje, nebo cenové údaje v rozporu s Dílčí smlouvou, 

nebo bude obsahovat chybné množstevní údaje, je Kupující oprávněn daňový doklad 

vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Prodávajícímu. Prodávající je povinen takový 

daňový  doklad  opravit,  event.  vystavit  nový  daňový  doklad,  přičemž  lhůta splatnosti 

v takovém případě od vrácení daňového dokladu neběží a počíná běžet znovu až ode 

dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Kupujícímu. 

 
6 ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ 

6.1 Práva z vadného plnění, tj. za vady  Zboží,  se řídí příslušnými  ustanoveními  zákona 

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Zboží má vady, není-li Prodávajícím 

dodáno ve sjednaném množství, kvalitě ( jakosti), provedení, nebo není-li způsobilé ke 

smluvenému, jinak obvyklému užití. Dále má Zboží vady, není-li plně funkční. 

6.2 Prodávající je zavázán z práv z vadného plnění Kupujícímu vyplývajících z vad Zboží v 

souladu s ust. § 2099 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 

a to po dobu XXX měsíců od nabytí vlastnického práva Kupujícího ke Zboží. Prodávající  

se zavazuje dodávat Zboží  nejpozději před uplynutím  poloviny exspirační 
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lhůty stanovené výrobcem, současně zbývající exspirační lhůta pro Kupujícího nesmí 

být kratší než záruka poskytovaná dle této dohody. 

6.3 Kupující není povinen k převzetí Zboží, které vykazuje zjevné vady. Odmítnutím převzetí 

vadného Zboží se Kupující nedostává do prodlení s plněním této dohody. Zboží 

nepřevzaté z důvodů zjevné vady je považováno za Zboží nedodané řádně. 

6.4  Pokud při detailní prohlídce dodaného Zboží Kupujícím bude zjištěna vada v kvalitě nebo 

ve věcné shodě položek s Dílčí smlouvou, uplatní Kupující práva z vadného plnění. 

Zboží, které bude předmětem uplatnění práv z vadného plnění, bude Prodávajícím bez 

zbytečného odkladu vyměněno za bezvadné Zboží v souladu s touto dohodou a Dílčí 

smlouvou. Tuto povinnost lze splnit dodáním jiného Zboží z konsignačního skladu s tím, 

že vadné Zboží bude vráceno Prodávajícímu. Do odstranění vady nemusí Kupující platit 

část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu, které smluvní 

strany tímto stanoví ve výši odpovídající kupní ceně příslušné položky vadného Zboží. 

Daňový doklad ohledně reklamované dodávky Zboží bude upraven v souladu s 

reklamací, nebo pokud již fakturace proběhla, bude neprodleně vystaven opravný daňový 

doklad. 

 
7 PROHLÁŠENÍ   PRODÁVAJÍCÍHO 

7.1 Prodávající prohlašuje, že Zboží prodávané na základě této dohody má doklad 

prokazující shodu požadovaného výrobku   - prohlášení   o   shodě   dle zákona č. 

22/1997 Sb., označení shody CE (shoda výrobku s příslušnými předpisy EU) a 

odpovídá příslušným technickým, odborným a jiným normám a obecně závazným 

právním předpisům platným v ČR, tam, kde je vyžadováno, přičemž Prodávající tento 

soulad trvale kontroluje. V případě, že se ukáže uvedené prohlášení Prodávajícího jako 

nepravdivé, neúplné nebo zavádějící, Zboží, jehož se závadný stav týká, je považováno 

za Zboží nedodané řádně a včas. Nepředání dokladů dle tohoto ustanovení je 

považováno za vadu plnění. 

7.2 Prodávající se zavazuje do XXX dnů ode dne uzavření této dohody předat Kupujícímu 

ke všem položkám Zboží kompletně vyplněný produktový list v elektronické formě na 

základě vzoru předaného Kupujícím, který bude obsahovat informace o složení, výrobci 

a registraci Zboží ve smyslu zvláštních právních předpisů. Tento produktový list se 

Prodávající zavazuje aktualizovat pro každý druh Zboží při každé změně údajů 

obsažených na produktovém listu. V případě nesplnění této povinnosti nese Prodávající 

právní odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávně uvedených údajů v 

produktovém listu. 

7.3 Prodávající je povinen realizovat dodávky originálním Zbožím, případně originálním 

alternativním Zbožím, přičemž pod pojmem alternativní Zboží se rozumí originální 

výrobek, který zcela vyhovuje potřebám zdravotnických zařízení v Královéhradeckém 

kraji. V případě pochybnosti, co je originálním alternativním Zbožím, je rozhodující 

stanovisko Kupujícího. 

7.4 Prodávající prohlašuje, že Zboží splňuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci 

zadávacího řízení, na základě kterého došlo k uzavření této dohody. V případě, že se 

toto prohlášení Prodávajícího ukáže jako nepravdivé, neúplné nebo zavádějící, považuje 

se dodané Zboží za Zboží nedodané řádně. 

 
8 DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY 
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8.1 Doba trvání této rámcové dohody je v souladu s ust. § 131 odst. 3 ZZVZ sjednána na 

dobu  XXX let od data její účinnosti. Účinnost Dílčí smlouvy nesmí přesahovat účinnost 

této dohody, není-li dále stanoveno jinak. 

8.2 Tuto rámcovou dohodu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran nebo písemnou 

výpovědí ze strany Kupujícího i bez udání důvodu s výpovědní dobou XXX měsíců, 

která začne běžet prvním dnem následujícím po doručení písemné výpovědi. Ve 

výpovědi je Kupující oprávněn stanovit delší výpovědní dobu. To se nedotýká účinnosti 

již uzavřených Dílčích smluv. Dílčí smlouvu nelze dle tohoto článku vypovědět. 

8.3 Kupující je  oprávněn  tuto  rámcovou dohodu  nebo Dílčí smlouvu  písemně vypovědět, 

jestliže Prodávající podstatným způsobem porušuje povinnosti pro něj z této rámcové 

dohody nebo   Dílčí   smlouvy    plynoucí,    zejména    nedodává-li    Zboží    v souladu 

s podmínkami sjednanými v této rámcové dohodě nebo v Dílčí smlouvě, a to s účinky 

výpovědi k okamžiku jejího doručení Prodávajícímu, nestanoví-li Kupující ve výpovědi 

dobu delší. 

8.4 Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, 

uzavírají tuto dohodu při svém podnikání, a na tuto dohodu se tudíž neuplatní ustanovení 

§ 1793 občanského zákoníku. 
 

 
9 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

9.1 Kontaktní osoby smluvních stran: 

 

Prodávající 

kontaktní osoba: 

e-mail: 

datová schránka : 

tel: 

 
 

ředitel společnosti 

XXX 

XXX 

XXX 
 
 
 

 

Kupující 

kontaktní osoba: 

e-mail: 

datová schránka: 

tel: 

 
 

manažer obchodního oddělení 

XXX 

XXX 

XXX 

 

Smluvním stranám náleží právo jednostranným písemným oznámením změnit nebo 

doplnit zde oznámenou kontaktní osobu nebo kontaktní údaje. Smluvní strany se 

zavazují komunikovat prostřednictvím výše uvedených kontaktních osob. Za okamžik 

doručení emailové zprávy nebo datové zprávy se považuje okamžik dodání do 

emailové nebo datové schránky kontaktní osoby adresáta. 
 

 
9.2 Tato  rámcová  dohoda  nabývá  platnosti  a  účinnosti  připojením  podpisu  poslední  ze 

smluvních stran. 

9.3 Tuto rámcovou dohodu je možné změnit pouze dodatkem v písemné formě. 

9.4 Tato rámcová dohoda a všechny vztahy z ní vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 

občanský  zákoník,  v platném znění,  budou vykládány  a  interpretovány  v souladu  se 

mailto:batist@batist.cz
mailto:info@czz-khk.cz
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zákony české republiky, a veškeré případné spory této rámcové dohody se týkající 

budou rozhodovány obecnými soudy české republiky. Smluvní strany se dohodly, že 

pro účely veškerých právních vztahů mezi smluvními stranami vyplývajících z této 

rámcové dohody platí následující: (i) ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 

se vylučuje možnost, aby se odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně 

nemění podmínky nabídky, stala přijetím nabídky, (ii) ustanovení § 558 odst. 2, věta 

druhá, občanského zákoníku se neuplatní a obchodní zvyklost tedy nemá přednost 

před ustanoveními zákona, jež nemají donucující účinky, (iii) Prodávající přebírá podle § 

1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, (iv) odlišně od zákona smluvní 

strany ujednávají, že Prodávající nemůže odepřít plnění, ani když budou splněny 

podmínky dle ust. § 1912 odst. 1 občanského zákoníku. 

9.5 Smluvní strany si sjednávají, že ustanovení § 2098 občanského zákoníku se na tuto 

dohodu nepoužije. 

9.6 Pokud  by  některý  bod  této  rámcové  dohody  byl  v současnosti  nebo  v budoucnosti 

v rozporu s právními normami platnými  na území české republiky, nebo se  stal 

neplatným či nevymahatelným, ostatní body této rámcové, jakož i dohoda celá, zůstávají 

v platnosti. 

9.7 Tato rámcová dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze stran 

obdrží po jednom (1) vyhotovení. 

9.8 Mimo případy poddodávek dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů, se pro účely této rámcové dohody vylučuje postoupení 

smlouvy dle § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů, tj. Prodávající není oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z 

této rámcové dohody nebo Dílčí smlouvy nebo její části třetí osobě. 

9.9 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Dílčí smlouvy předává či předkládá 

Prodávající Kupujícímu, musí být předána či předložena v českém jazyce. 

9.10 Smluvní strany prohlašují, že si rámcovou dohodu přečetly, že byla sepsána podle jejich 

skutečné a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, s jejím 

obsahem bezvýhradně souhlasí, což stvrzují níže uvedenými vlastnoručními podpisy. 

 
Přílohy: 

Příloha č. 1: Cenová tabulka (dle nabídky Prodávajícího) 
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Prodávající 
 

V Červeném Kostelci dne 
 
 
 
 
 
 

BATIST Medical a.s. 

Ing. Tomáš Mertlík, MBA, člen představenstva 
 

 
 
 
 

Kupující Kupující 
 

 
V Novém Bydžově dne ..................... V Novém Bydžově dne ..................... 

 
 
 
 
 
 

Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.                   Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. 
 


